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Резюме: В даклада се разглеждат основните процеси в повърхностния монтаж и необходимостта  
от прилагане на електронни средства при обучението по тази технология в условията на тотално уп- 
равление на качеството. Обърнато е внимание на необходимостта както на тоталното управление, така и на 
електронни средства за обучение. Дадени са два конкретни примера  за процесите нанасяне на спойваща 
паста и спояване.  
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1. Въведение
Въпросът за качеството е обект който отдав- 

на е елемент на стандарти от общ характер[1],  
[2], така и на специфични стандарти за кон- 
кретни области[3], [4].   В областта на повърх- 
ностния монтаж конкретния контрол в много 
от случаите е съпроводен с оценки на база 
визуален контрол  [5]. Същевременно процесите 
в повърхностния монтаж са съпроводени с 
високи скорости, малки размери или специ- 
фични условия [6]. Горното предразполага за 
използване на различни електронни средства 
както за обяснение на процесите, така и при 
формите на контрол и оценяване [7].

2. Технология на повърхностния 
монтаж
Технологията на повърхностния монтаж 

(ТпМ - Smt) е създадена в далечната 1960 
г., но реално започва масово да се използва 
от 1980 г. от Ibm за монтиране на контактни 
пластини [8]. Особеното на тази технология 
е, че тя е планарна – компоненти и спойки са 
от една и съща страна, дискретно – групова, 
което позволява лесно да се автоматизира и 
управлява.

В настоящия материал е описан модел на 
обучение във фирма унипост ООД , който 
обхваща следните основни теми за обучение 
по Smt:

- нанасяне на спояваща паста или лепило;
- Монтаж на компонентите ;
- запояване на компонентите ;
- Контрол на запоените компоненти.

Същественото при обучението е служите- 
лите да разберат същността на технологията, 
нейните предимства и недостатъци и моти- 
вировката за нейния избор. Основните пре- 
димства на ТпМ са:

-  по-висока степен на интеграция – малки 
компоненти и използване двете страни на 
платката;

-  по-евтини печатни платки поради намале- 
ното количество на отвори;

-  напълно автоматизиран процес;
-  процес под контрол – малко грешки 

(автоматичен процес);
-  ниско съпротивление и индуктивност 

на връзките (къси връзки) и по-добри 
възможности за работа при високи 
честоти;

-  по-добра механична устойчивост на стрес 
и вибрации;

-  по-ниска цена при серийно производство 
поради евтини компоненти и ниска цена 
на монтаж.

Основни недостатъци:
-  по-скъпо производство на мостри и 

подготовка за производство;
-  по-скъпо ръчно манипулиране и от там 

по-скъп ремонт (малки компоненти).
В зависимост от използваните технологич- 

ни последователности, материали и конструк- 
тивни решения можем да разгледаме следните 
видове ТпМ:

1. С лепило и с паста;
2. Едностранни и двустранни;
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3. Смесени/сложни – лепило и паста, ТпМ и 
ипО (изводи в проходни отвори - Pin through 
hole).

4. Оловни и безол овни спойки.
Основните технологични процеси про 

ТпМ са: нанасяне на спойваща паста или 
лепило; разполагане на елементи; спояване; 
контрол. Всеки един от тези процеси има 
своите особености и може да бъде критичен за 
цялостното изпълнение на технологията. някой 
от особеностите са:

- нанасяне на спойваща  паста. процесът 
е групов, като се нанасят до няколко стотици  
дори хиляди елемента които трябва да са 
повторяеми за всеки цикъл. Самите отпечатъци 
могат да имат размери от порядъка на 0,01 mm2. 

- разполагане на елементи. Дискретен 
процес с висока скорост (достига до 50 ms на 
елемент) и голяма динамика в размер и точност 
на разполагане.

- спояване. необходимо едновременно 
спояване на елементи с различна топлинна маса 
при ограничение за максимално прегряване и 
продължителност.

- контрол. Операция изискваща оценка на 
стотици и хиляди спойки от различен тип с 
различна възможност за дефект. Същевременно 
сравнение и оценка спрямо еталонен вид на 
спойката, в редица случаи в реално време.

3. Разбирането на процеса 
Както бе посочено, от съществено значение 

при управлението на качеството е разбирането 
на процесите. необходимо е обучение на целия 
персонал по тези процеси които са обект на 
дейността им. Такова обучение обикновено се 
провежда в рамките на един до два месеца в 
рамките на 60 до 120 часа. 

първата част от обучението е посветена 
на нанасянето на спояващата паста или лепи- 
ло – процесът най-често е печатане през маска 
(ситопечат или метална маска – стенсил).

Основни изисквания:
- използвана спояваща паста/лепило, виско- 

зитет на пастата/лепилото, опаковка на пастата/
лепилото;

- дебелина на принтиране/диспенсване – 
определя се от шаблон/сито, ракел, налягне и 
скорост на движение на ракела;

- размери на панел/РСВ;
- точност на принтене/диспенсване;

- производителност – определя се от ско- 
ростта на движение на ракела, времето за 
съвместяване и транспорта;

- вход/изход.
Технологичен процес (фиг. 1):

Фигура 1. Нанасяне на спойваща паста и 
формиране отпечатък след вдигане на маската

Самият процес обхваща редица съставни 
елементи влияещи върху качеството на 
отпечатъка:

- транспорт на РСВ до зоната за принтене – 
скорост на придвижване;

- установяване на РСВ на мястото за 
принтене – начин на застопоряване (ключалки, 
пинове);

- съвместяване на шаблон спрямо РСВ – 
репери, скорост, точност;

- долепване на РСВ до шаблон - скорост;
- нанасяне на пастата с ракела – скорост, 

налягане;
- отделяне на РСВ от шаблона – скорост,
- контрол на нанесената паста – точки/

фигури, 2D, 3D;
- транспорт на РСВ извън принтера - 

скорост.
поради относителната скорост на процеса 

състояща се в запълване на сравнително 
малки отвори за кратко време, практически 
не е възможно наблюдаване и разбиране 
на процеса от оператора. за постигане на 
по-пълно разбиране се прилагат различни 
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електронни средства за онагледяване на 
процеса. В случая може да се използват 
рисувани анимации, микрофотографии под 
микроскоп или мултимедийно представяне па 
процеса.

за целта е направено заснемане на запълва- 
нето на отворите чрез микроскоп и високо- 
скоростна камера, като отпечатъка се прави 
върху стъкло и се заснема през него – фиг. 2. 

 

Фигура 2. Заснемане на процес отпечатване на 
паста: 1- микроскоп, 2 – стъкло, 3 – метална 

маска, 4 - ракел, 5 – паста, 6 – запълван отвор,  
h – дълбочина на фокуса.  

на долната фигура 3 са показани последо- 
вателни кадри от процеса.

 

Фигура 3. Последователни кадри от запълване 
на отвор. 1 - паста на фокус, 2 – фронт на 

движение на пастата, 3 – паста не на фокус,  
4 – ръб на отвора.

От анализа на кадрите се вижда че на ниво- 
то на платката – контактната площадка запълва- 
нето на отвора става в посока обратна на движе- 
нието на ракела. Този процес е невъзможно да 
се наблюдава в нормални условия и е достъ- 
пен само чрез моделиране или специално 
мултимедийно заснемане.

Втората част от обучението обхваща всичко 
свързано с автоматичното монтиране на 
компонентите. Тук отново се разглеждат както 
машините за изпълнение на операциите, така и 
самият процес н аориентиране  иразполагане. 

Съставни части на машините за атоматичен 
монтаж: 

-  корпус;
-  транспорт – ремъчен;
-  х-у координатна/и маса/и;
-  монтажна/и глава/и;
-  устройства за съвместяване, контрол и 

настройка;
-  управление;
-  магазинни и подаващи устройства.
Третата част от обучението е за пеща за 

спояване.
пещите за спояване са устройства/машини, в 

които чрез температурен процес на затопяване се 
извършва спояване на монтираните компоненти 
с нанесената спояваща паста към контактните 
площадки на PCb. 

чрез процеса на спояване се получава 
електрически и механичен контакт между 
компонентите и PCb.

Видове пещи за спояване са:
- конвенционални и инфрачервени:
- три,четири, пет, шест, седем, осем и десет 

зонни;
- оловни и безоловни. 
Основен параметър при пещите е задаването 

и управлението на температурния процес 
във времето. Същият е основен параметър за 
качеството на спойките, но същевременно и 
параметър за цената на процеса. последното е 
свързано с циклично време за запояване:

Времето за запояване се определя от дължи- 
ната на пеща и от скоростта на движение на 
конвейера. Скоростта на движение е свързана 
с останалите параметри. Основни определящи 
фактори за цикличното време за запояване са 
вида на пастата за спояване, геометрията и 
големината на PCb, компонентите и изисква- 
нията за чистота на панела след запояване(флюс 
и топчета припой).

Целта е да се намалява цикличното време за 
запояване и затова се търси оптималното. 

Многозонните пещи позвляват по-малко 
циклично време и по-качествено запояване, но 
са по-скъпи и с по-голяма площ. 

В процеса на спояване се осъществява един 
съществен процес от ТпМ. Той е комбинация от 
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трите процеса – нанасяне на паста, разполагане 
и спояване. Благодарение на този процес 
на самосъвместяване се компенсират част 
от технологичните грешки и се разширява 
технологичния прозорец. и тук за разбирането 
на процеса отново на помощ идват електрон- 
ните средства в лицето на мултимедията. 

Аналогично на предишния пример чрез 
заснемане на процеса се представят неговите 
елементи. Тук се набляга на друг елемент от 
представянето му. Докато в първият случай 
се разглежда скоростен процес, то тук се 
разглежда миниатюрен. Във времето процесът 
продължава няколко секунди, но е съсредоточен 
в работно поле от порядъка на 1 – 2 mm2, което 
изисква микроскопско наблюдение.

на долната фигура 4. са показани последо- 
вателност от кадри демонстриращи самосъв- 
местяването.

   
Фигура 4. Последователни кадри от 

самосъвместяване на елементи за повърхностен 
монтаж

чрез методите на мултимедийното пред- 
ставяне на операторите се показват такива 
процеси като ефекта „Манхатън”, омокряне и 
други.

последния основен процес е контрол на 
наличност/точност на монтирани на монтирани 
и запоени компоненти. процесът може да 
бъде извършван ръчно (от оператор) или 
автоматично. при първият случай се изисква 
особено висока квалификация и познаване на 
стандартите и изделията, а при втория много 
добра експертна подготовка за да се оцени 
качеството на спойки, които не могат да бъдат 
разпознати от автоматичния оптичен контрол. 

Разбира се всяко обучение изисква оценя- 
ване на знанията. В условията на производст- 
вено обучение има два съществени момента:

- В производството болшинството ситуации 
са стандартни отклонение в даден процес и 
сравнително рядко нови непознати ситуации.

- Времето в производствената среда е ценно 
и поради това, че то е време за производство.

От гледна точка на казаното по-горе методи- 
те на тестов контрол са благоприятни за провер- 
ка на знанията в условията на производствено 
обучение. 

по долу е представен един конкретен  тест 
от провежданото обучение включващ следните 
въпроси:

1. Кога един процес е добър:
- когато е под контрол и е пригоден;
- когато Cpk<1,67 ;
- когато няма дефекти.
2. С кой метод процес се вкарва под 

контрол:
- Doe;
- fmeA;
- mSA.
3. избройте процесните стъпки на подопе- 

рацията „reflow” със съответните температури 
и времена :

4. Каква технология е SmD :
- за запояване на електронни елементи;
- за повърностен монтаж на електронни 

компоненти;
- за ремонт.
5. Какво е типичното време за запояване 

при SmD:
- 0,1 час;
- 2 минути;
- 60 секунди.
6. за какво служи принтерът:
- за запояване;
- за нанасяне на спояваща паста или 

лепило;
- за нанасяне на флюс.
7. Диспенсерът е устройство:
- за нанасяне на паста или лепило точка по 

точка;
- за поставяне на компоненти;
- за нанасяне на спояваща паста.
8. Как се контролира качеството на монти- 

раните компоненти:
- от оператор и/или AoI и/или X-ray;
- от оператор;
- от PSI и/или X-ray.
9. Какъв е критерият за добра спойка:
- облят извод на компонент;
- не са изпълнени условията от IPC 

стандарта;
- минискус с ъгъл около 45 градуса.
10. Какво е циклично време за производ- 

ство и как се изчислява:
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- време за изпълнение на един пълен 
технологичен цикъл в минути;

- работно време и се изчислява от започ- 
вaнето до свършването на работа;

- време за ремонт и се измерва с таймер.
11. Каква е температурата за спояване при 

SmD процес с безоловни пасти:
- от 210 до 230 градуса;
- от 150 до 190 градуса;
- от 250 до 290 градуса.
12. Какво е охлаждането на спояващата 

пещ:
- въздух или охладител;
- пелтие елемент;
- помпа.
13. Каква структура на спойката е най-

неподходяща за електронното производство:
- едрозърнеста;
- дребнозърнеста;
- наклонена.
14. Кои машини са най-често използвани за 

универсални SmD линии и с каква производи- 
телност са:

- Pick and place с повече от 15000 
компонента/час;

- Shooter с повече от 40000 компонента/час;
- fine Pitch с повече от 14000 компонента/

час.
15. за какво служи вибраторът:
- за подаване на компоненти от туба;
- за запояване;
- за поставяне на компоненти от тава.
16. Какво е ракел:
- устройство за нанасяне на паста или 

лепило;
- фидер;
- устройство за съвместяване на стенсила 

спрямо PCb.
17. qfP означава:
- корпус на транзистор;
- корпус на интегрална схема;
- нозел.
18. С какви устройства се придвижват 

компонентите от ролка/лента:
- с фидер;
- с tray changer;
- с вибратор.
19. през коя година е започнало използва- 

нето на Smt и от коя фирма:
- 1960 година от SIemenS;
- 1980 година от Ibm;

- 1899 година от boSh.
20. Каква е най-малката размерност на SmD 

резистор/кондензатор:
- 01005;
- 0805;
- SoIC.

4. Заключение
инвестирането в обучение на персонал често 

се подценява, но тази инвестиция е една от 
полезните за всяка бизнес единица. Обучението 
по Тотално управление на Качестото е пър- 
вото и основно за всяка организация и то е 
предпоствка за създаването на модерен и ефек- 
тивен бизнес модел. прилагането на съвремен- 
ни методи и електронни средства в обучението 
е предпоставка за по-пълно усвояване и 
разбиране на знанието. 
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